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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            

ΝΟΜΟΣ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ                                                          

Ν.Π.∆.∆. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΚΑΙ  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»    

 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    02/2014 

 

 

 Υ�ηρεσία : Καθαριότητα κτιρίων  του  Ν.Π.∆.∆.  

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία          ∆ήµου Ρεθύµνης»  

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.  , έχοντας υ�όψη :  

• Τις διατάξεις της �αρ. 2 του άρθρου 209 και της �αρ. 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006. 

• Την �αρ. 5 του άρθρου 11 τουΠ∆ 28/1980. 

• Τις �αρ. 9 & 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, ό�ως �ροστέθηκαν µε την �αρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν.3731/2008. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όσον αφορά τα ε�ιτρε�τά χρηµατικά όρια 

ό�ως τρο�ο�οιήθηκε µε την �αρ.3 του άρθρου 9 του Ν.3899/10 (ΦΕΚ212Α/17-12-10) και µε 

το άρθρο 83 του Ν.3845/10 (ΦΕΚ 65Α) 

• Την υ�’αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος β’) Α�όφαση Υ�ουργού 

Οικονοµικών �ου αφορά τα χρηµατικά �οσά  για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων �ου 

αφορούν �ροµήθεια �ροϊόντων, �αροχή υ�ηρεσιών ή εκτέλεση έργων 

• Το γεγονός ότι η δα�άνη της εργασίας ανέρχεται στο �οσό των 50.000,00€ 

συµ�εριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α. 

• Τη σχετική �ίστωση �ου έχει εγγραφεί στον εγκεκριµένο �ροϋ�ολογισµό εξόδων έτους 2014 

και στον  Κ.Α.  15-6274  

 

Προκηρύσσουµε 

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες �ροσφορές και  µε κριτήριο κατακύρωσης την 

χαµηλότερη τιµή για την εκτέλεση  εργασιών καθαριότητας κτιρίων του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική 

Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης»  

Η εργασία είναι συνολικού �ροϋ�ολογισµού 50.000,00 ευρώ (συµ�εριλαµβανοµένων όλων των 

φόρων και των κρατήσεων ) 
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Άρθρο 1 

Τό�ος και χρόνος διεξαγωγής  

Ο  διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 8η του µηνός Αυγούστου  2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00  �.µ. ενώ�ιον της συγκροτηµένης  α�ό το ∆.Σ.  τριµελούς ε�ιτρο�ής , στα γραφεία του 

Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» ε�ί της οδού 

Καντανολέοντος 10 στο Ρέθυµνο  , µε ώρα λήξης α�οδοχής �ροσφορών 09:30 �.µ. της  08/08/2014 

Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ο διαγωνισµός δεν �ραγµατο�οιηθεί εκείνη την ηµεροµηνία , τότε 

θα γίνει   την 12η Αυγούστου  2014 και την ίδια ώρα .  

 

Άρθρο 2 

Ισχύουσες διατάξεις  

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η �αροχή υ�ηρεσιών διέ�ονται α�ό τις διατάξεις του 

Π.∆. 28/1980 «�ερί εκτελέσεως έργων και �ροµηθειών Ο.Τ.Α.» και της �αραγράφου 2 & 9 του 

άρθρου 209  & της �αρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 φεκ87Α’, τις διατάξεις του Π.∆ 237/86 ΦΕΚ 110 Α΄, του άρθρου 9 

�αρ. 13 Ν. 2623/98, το υ�. αρ. έγγραφο του Υ�. Εσ. Α�. & Ηλ. ∆ιακ/σης 21437/5-05-2011 ό�ου 

αναφέρεται µεταξύ άλλων στην αύξηση των χρηµατικών �οσών του άρθρου 83 �αρ. 1 του 

Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων �αροχής υ�ηρεσιών της υ�. αρ. 35130/739/9-08-

2010 α�όφασης του Υ�ουργού Οικονοµικών και η ο�οία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1291 β’ 11-08-2010 

ό�ου τα χρηµατικά όρια έχουν διαµορφωθεί : 

Για συνο�τική διαδικασία (�ρόχειρος διαγωνισµός) α�ό του �οσού των (20.001) ευρώ και 

µέχρι του �οσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ µη συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α». 

Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν κοινο�οιηθεί και µε το υ�. αρ. 48614 /02- 09 - 2010 έγγραφο του 

ΥΠ.ΕΣ Α�οκ & Ηλ. ∆ιακ/σης, και του Π.∆/τος 346/98 ό�ως τρο�ο�οιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆ 

60/2007 ΦΕΚ 64 Α’. 

 

Άρθρο 3 

Τεύχη δηµο�ράτησης  

Τα τεύχη δηµο�ράτησης τα ο�οία α�οτελούν τα συµβατικά στοιχεία της εργασίας , κατά σειρά 

ισχύος είναι :  

α) η �αρούσα διακήρυξη  

β) το τιµολόγιο �ροσφοράς και ο ενδεικτικός �ροϋ�ολογισµός  

γ) η συγγραφή υ�οχρεώσεων  

δ) η τεχνική έκθεση  
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Άρθρο 4  

Προϋ�ολογισµός  

Η εργασία «καθαριότητα κτιρίων» του Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική 

Παιδεία ∆ήµου  Ρεθύµνης» , �ροϋ�ολογίσθηκε στο �οσό των 50.000,00 ευρώ 

συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η δα�άνη της εργασίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6274 του 

�ροϋ�ολογισµού εξόδων του Ν.Π.∆.∆. µε τίτλο «καθαριότητα κτιρίων του Ν.Π.»  

 

Άρθρο 5  

Χρόνος – τό�ος – τρό�ος �αράδοσης 

Οι εργασίες καθαριότητας κτιρίων θα γίνονται α�ό τον µειοδότη του διαγωνισµού , α�ό 

την υ�ογραφή της σύµβασης στις 01/09/2014 και ως 31/12/2014 . Η υ�ογραφή θα γίνει αφού ο 

ανάδοχος �ροσκοµίσει τα α�αραίτητα δικαιολογητικά στην υ�ηρεσία . 

Η εργασία θα �αρέχεται στις υ�ηρεσίες του Ν.Π.∆.∆. και συγκεκριµένα στα κτίρια του Α΄ 

Παιδικού , Β΄ Παιδικού ,  Α΄  Βρεφονη�ιακού σταθµού , των �αιδικών σταθµών οικισµών   

Ε�ισκο�ής ∆ήµου Λα��αίων και   Λούτρας , των      Α΄ ,  Β΄ ,  Γ΄ , ∆΄ και Ε΄  Κ.Α.Π.Η. , κτίρια 

Φιλαρµονικής και ∆ιοίκησης    ,  των ο�οίων οι κλειστοί χώροι είναι 3.000 m2 και οι αύλιοι 3.000 

m2  

Οι υ�ηρεσίες  θα �αρέχονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην σχετική τεχνική έκθεση    η ο�οία 

α�οτελεί ανα�όσ�αστο µέρος της �αρούσας .   

 

Άρθρο 6  

Εγγυήσεις  

Η εγγύηση για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται σε �οσοστό δύο τοις εκατό (2%) ε�ί 

του �οσού του συνολικού ενδεικτικού �ροϋ�ολογισµού, και δίδεται µε ισό�οσο γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική ε�ιστολή αναγνωρισµένης Τρά�εζας 

συντεταγµένης µε τον τύ�ο �ου ισχύει για το ∆ηµόσιο και τους Οργανισµούς Το�ικής 

Αυτοδιοίκησης.  Ειδικότερα η εγγύηση συµµετοχής �ου �ρέ�ει να κατατεθεί α�ό κάθε 

ενδιαφερόµενο θα ανέρχεται στο �οσό των 1.000,00 ευρώ .  

Ο µειοδότης υ�οχρεούται �ριν την υ�ογραφή της σύµβασης να �ροσκοµίσει εγγύηση 

καλής εκτελέσεως, η ο�οία ορίζεται σε �οσοστό  �έντε τοις εκατό (5%) ε�ί της αξίας της µελέτης 

χωρίς Φ.Π.Α. , ήτοι  2.032,52 ευρώ . Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ορίζεται έως 

31/12/2014 .  

 

Άρθρο 7  
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Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων  

Οι ενδιαφερόµενοι ανάδοχοι  µ�ορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της µελέτης , 

α�ό το Ν.Π.∆.∆. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία   ∆ήµου Ρεθύµνης στο τηλέφωνο 

28310-20468 , αρµόδια υ�άλληλος Γιουλούντα Παρασκευή , όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

Περιλη�τική διακήρυξη του Προέδρου  θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «Κρητική Ε�ιθεώρηση» 

Τα έξοδα της δηµοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο σύµφωνα µε την �αρ. 5 του άρθρου 6 

του Ν. 3548/2007 ΦΕΚ 68Α και την εγκ. 11 µε αρ. �ρωτ.  27754/28-06/2010. 

Σύµφωνα µε το �αρα�άνω άρθρο, οι δα�άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και 

τα λοι�ά έξοδα της δηµο�ρασίας, αρχικής και ε�αναλη�τικής, θα καταβάλλονται σε κάθε 

�ερί�τωση α�ό την αναθέτουσα αρχή , µε την �ροσκόµιση των νόµιµων �αραστατικών. Τα �οσά 

αυτά θα �αρακρατούνται α�ό την αµοιβή του αναδόχου ή του �αρόχου υ�ηρεσιών κατά την 

�ρώτη �ληρωµή του α�ό την αναθέτουσα αρχή , εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. 

Σε �ερί�τωση �ου µετά α�ό αρχική ή ε�αναλη�τική διαδικασία ακολουθηθεί η διαδικασία 

µε δια�ραγµάτευση, τα έξοδα δηµοσιεύσεων του αρχικού – ε�αναλη�τικού διαγωνισµού, θα 

καταβάλλονται µόνο α�ό την αναθέτουσα αρχή. 

Η µέγιστη δα�άνη δηµοσίευσης του �αρόντος διαγωνισµού µε τη ο�οία θα ε�ιβαρυνθεί ο 

ανάδοχος δεν θα υ�ερβαίνει κατά µέσο όρο το �οσό των 200 € συµ�εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

 

Άρθρο 8  

Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής  

Για την συµµετοχή του στο διαγωνισµό κάθε ενδιαφερόµενος , ηµεδα�ός ή άλλοδα�ός φυσικό ή 

νοµικό �ρόσω�ο , υ�οβάλει ε�ί �οινή α�οκλεισµού µαζί µε την �ροσφορά του :   

1)Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό , σύµφωνα µε το άρθρο 6 της �αρούσης  

2)Υ�εύθυνη δήλωση στην ο�οία :  

    α)θα αναφέρονται τα στοιχεία του διαγωνισµού  

    β) δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υ�οβολής της �ροσφοράς τους οι ανάδοχοι  

        i) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη α�όφαση για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα της �αρ.1 

του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 , για κά�οιο α�ό τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα ,  

υ�εξαίρεση , α�άτη , εκβίαση , �λαστογραφία , ψευδορκία , δωροδοκία και δόλια χρεοκο�ία 

        ii) ειδικά για τα Νοµικά Πρόσω�α , ότι δεν τελούν υ�ό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 

ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1920 ή διαδικασία έκδοσης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  

       iii) αναλαµβάνουν την υ�οχρέωση για έγκαιρη �ροσκόµιση των δικαιολογητικών �ου 

α�αιτούνται µετά την αξιολόγηση των �ροσφορών σε �ερί�τωση κατακύρωσης του διαγωνισµού .  

3) Υ�εύθυνη δήλωση , στην ο�οία θα αναγράφεται ότι ο διαγωνιζόµενος :  

     α) έλαβε γνώση των ε�ιτό�ιων συνθηκών �ου αφορούν την εκτέλεση της εργασίας  
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     β) έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους α�οδέχεται ανε�ιφύλακτα και  

     γ) ότι δεν έχει α�οκλειστεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς του δηµοσίου και των ΟΤΑ  

4) Α�οδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας 

5) Α�οδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας   

6) Α�οδεικτικό εγγραφής στο οικείο ε�ιµελητήριο τουλάχιστον έξι (6) µήνες �ριν την ηµέρα 

δηµοσίευσης  

7) Σχετικό έγγραφο ή στοιχείο �ου να ορίζει �ληρεξούσιο ή εκ�ρόσω�ο �ροκειµένου για 

συµµετοχή αντίστοιχα νοµικού �ροσώ�ου ή κοινο�ραξίας  

8) Στοιχεία κατ’εφαρµογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 

     α) τον αριθµό των εργαζοµένων  

     β) τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας  

     γ) την σύµβαση εργασίας στην ο�οία υ�άγονται οι εργαζόµενοι  

     δ) το ύψος του �ροϋ�ολογισµένου �οσού �ου αφορά τις �άσης φύσεως νόµιµες α�οδοχές 

αυτών των εργαζοµένων  

     ε)το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα �ροϋ�ολογισθέντα �οσά . 

9)Υ�εύθυνη δήλωση στην ο�οία θα εµφανίζεται �ίνακας για το �ροσω�ικό �ου θα διατεθεί 

α�οκλειστικά για την εκτέλεση της υ�ηρεσίας καθαριότητας  , σύµφωνα µε τις α�αιτήσεις της 

τεχνικής έκθεσης και για το ο�οίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση (συνεταίροι , εξωτερικοί 

συνεργάτες µε �αροχή υ�ηρεσιών , µισθοδοτούµενοι υ�άλληλοι) . Η εργασιακή τους σχέση θα 

�ρέ�ει να α�οδεικνύεται µε κάθε �ρόσφορο µέσο . Η µη τήρηση του όρου ε�ιφέρει �οινή 

α�οκλεισµού .  

10)Υ�εύθυνη δήλωση στην ο�οία θα αναφέρεται ο τεχνικός εξο�λισµός , α�ό τον ο�οίο θα 

�ροκύ�τει η δυνατότητα καλής εκτέλεσης του έργου  

11) ∆ήλωση για την εκτέλεση ή όχι α�ό τον διαγωνιζόµενο όµοιων εργασιών , αναφέροντας  

λε�τοµερώς  τους ΟΤΑ  στους ο�οίους έχει εκτελέσει �αρόµοιες εργασίες , τους χρόνους 

�αράδοσης , τα κύρια χαρακτηριστικά τους  

12)  Βεβαίωση α�ό τους ΟΤΑ για εκτέλεση α�ό τον διαγωνιζόµενο όµοιων εργασιών. 

∆ικαιολογητικά �ου εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται υ�οχρεωτικά και µε 

�οινή α�οκλεισµού ,  α�ό  νόµιµη µετάφραση τους στην Ελληνική .  

13) Ενορκη βεβαίωση  του νοµίµου εκ�ροσώ�ου της ε�ιχείρησης  σε συµβολαιογράφο α�ό την 

ο�οία να �ροκύ�τει ότι δεν εχει ε�ιβληθεί σε βάρος της ε�ιχείρησης �ράξη ε�ιβολής �ροστίµου 

για �αραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «�ολύ υψηλής» σοβαρότητας .  

 

Όλα τα δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά �ου αφορούν αλλοδα�ές ε�ιχειρήσεις και �ου θα 

κατατεθούν α�ό τους διαγωνιζοµένους στην �αρούσα διαδικασία , θα είναι νόµιµα ε�ικυρωµένα , 
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ώστε να �ιστο�οιείται η γνησιότητα τους και θα συνοδεύονται υ�οχρεωτικά και µε �οινή 

α�οκλεισµού α�ό νόµιµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.   

 

Όλα τα δικαιολογητικά �ου �ροσκοµίζονται θα �ρέ�ει να είναι �ρωτότυ�α ή ε�ικυρωµένα 

αντίγραφα .  

Εφόσον , τα �αρα�άνω έγγραφα , δηλώσεις και �ιστο�οιητικά δεν είναι �λήρη , η �ροσφορά 

θεωρείται ελλι�ής και δεν λαµβάνεται υ�όψη . Στην �ερί�τωση αυτή ε�ιστρέφεται , χωρίς να 

ανοιχθεί ο σφραγισµένος φάκελος �ου �εριέχει την οικονοµική �ροσφορά .  

 

Άρθρο 9  

Υ�οβολή �ροσφορών   

Οι �ροσφορές θα είναι έγγραφες , στην ελληνική γλώσσα και θα κατατίθενται στο Ν.Π.∆.∆. 

«Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ∆ήµου Ρεθύµνης» δ/νση : Καντανολέοντος 10 – 

Ρέθυµνο έως την Παρασκευή 08 Αυγούστου   2014  και ώρα 09.30 �.µ.  

Προσφορές �ου �εριέρχονται στο Ν.Π.∆.∆. �ριν α�ό την διενέργεια του διαγωνισµού , δεν 

α�οσφραγίζονται , αλλά �ρωτοκολλούνται και �αραδίδονται στην αρµόδια ε�ιτρο�ή.  

Προσφορές �ου κατατίθενται εκ�ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές .  

Προσφορά �ου θέτει όρο ανα�ροσαρµογής τιµής µέχρι λήξεως της σύµβασης α�ορρί�τεται ως 

α�αράδεκτη .  

 

Με �οινή να µην ανοιχτούν  οι �ροσφορές , αν δεν υ�οβληθούν µέσα σε σφραγισµένο κύριο 

φάκελο �ροσφοράς  , ο ο�οίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις :  

1. τον  �λήρη τίτλο της υ�ηρεσίας 

2. τον αριθµό της διακήρυξης  

3. την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  

      4.    τα �λήρη στοιχεία της ε�ιχείρησης �ου λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό .  

 

Μέσα στον ανωτέρω φάκελο θα �εριέχονται τα α�αραίτητα δικαιολογητικά µε την σειρά �ου αυτά 

ζητούνται :  

α) Φάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» στον ο�οίο θα �εριλαµβάνονται 

όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής (άρθρο 8 της �αρούσας) . Εξωτερικά ο φάκελος θα φέρει 

ακριβώς τις ίδιες ενδείξεις µε τον κύριο φάκελο  

β) Φάκελος µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» , στον ο�οίο θα �εριέχεται η 

τεχνική έκθεση του αναδόχου για τον τρό�ο εκτέλεσης της εργασίας . Εξωτερικά ο φάκελος θα 

φέρει ακριβώς τις ίδιες ενδείξεις µε τον κύριο φάκελο  
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γ) Φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον ο�οίο θα �εριέχεται η οικονοµική 

�ροσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Η τιµή δίνεται σε ευρώ αναλυτικά (καθαρή αξία , φ.�.α. , 

σύνολο) , θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως , θα �εριλαµβάνει τις υ�έρ τρίτων 

κρατήσεις και κάθε άλλη ε�ιβάρυνση για την εκτέλεση της υ�ηρεσίας και δεν θα υ�άρχει 

δυνατότητα ανα�ροσαρµογής . Προσφορά ασαφής , αόριστη , ανε�ίδεκτη εκτίµησης ή υ�ό αίρεση 

, α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη .  

Οι �ροσφορές �ρέ�ει να υ�ογράφονται α�ό τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους  ή τους νόµιµους 

εκ�ροσώ�ους τους .  

Η ε�ίδοση εναλλακτικών �ροσφορών δεν ε�ιτρέ�εται .  

 

Άρθρο 10 

Παραλαβή και α�οσφράγιση �ροσφορών  

Οι �ροσφορές γίνονται δεκτές α�ό την αρµόδια τριµελή ε�ιτρο�ή, �ου συνεδριάζει 

δηµόσια µέχρι την ώρα λήξης α�οδοχής �ροσφορών, ό�ως ορίζει το άρθρο 1 της �αρούσας 

διακήρυξης. 

Σε κάθε φάκελο �ου �αραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόµιµη ε�ίδοση της �ροσφοράς του κάθε 

διαγωνιζόµενου, αναγράφεται σ’ αυτή και στο �ρακτικό της δηµο�ρασίας ο ίδιος αύξων αριθµός. 

Αναγράφεται ακόµη στο �ρακτικό και η τυχόν ε�ίδοση �ροσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη 

κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζοµένου και η γι’ αυτό το λόγο µη α�οδοχή της �ροσφοράς. 

Όταν �αρέλθει η ώρα �ου αναφέρεται στη διακήρυξη, κηρύσσεται η λήξη της �αράδοσης των 

�ροσφορών και αναγράφεται αυτό στα �ρακτικά. Α�αγορεύεται για ο�οιονδή�οτε λόγο η 

α�οδοχή µεταγενέστερης �ροσφοράς µε �οινή ακυρότητας του διαγωνισµού, εκτός αν η ε�ίδοση 

�ροσφορών �ου άρχισε �ριν α�ό την ώρα λήξης της α�οδοχής τους, συνεχίζεται χωρίς διακο�ή 

και µετά την ώρα αυτή. 

Μετά τη λήξη της �αράδοσης των �ροσφορών και ενώ συνεχίζεται δηµόσια η συνεδρίαση, 

αρχίζει α�ό την αρµόδια Ε�ιτρο�ή η α�οσφράγιση των εξωτερικών φακέλων µε τη σειρά �ου 

αυτοί ε�ιδόθηκαν και γράφονται στο �ρακτικό τα έγγραφα �ου βρίσκονται σε κάθε φάκελο, 

�εριλη�τικά αλλά κατά τρό�ο �ου να εµφανίζει το σύµφωνο ή όχι, �ρος τους όρους της 

διακήρυξης �αρουσία των �αρισταµένων. 

Ο εσωτερικός φάκελος �ου έχει την οικονοµική  �ροσφορά �αραµένει σφραγισµένος και 

αναγράφεται σ’ αυτόν ο ίδιος αύξων αριθµός του εξωτερικού φακέλου. Μετά την καταγραφή των 

δικαιολογητικών όλων των �ροσφορών, οι �αρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού 

εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται µυστική.  

Η αρµόδια Ε�ιτρο�ή στη συνέχεια συνεδριάζει µυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά 

έγγραφα των διαγωνιζόµενων και α�οφασίζει για αυτούς �ου τυχόν  α�οκλείονται. 
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Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δηµόσια και ανακοινώνονται τα ονόµατα όσων 

α�οκλείσθηκαν και ο λόγος του α�οκλεισµού τους.  

Στη συνέχεια α�οσφραγίζονται �αρουσία των διαγωνιζοµένων οι οικονοµικές �ροσφορές και 

καταγράφονται στο �ρακτικό .  

 

Άρθρο 11 

Αντι�ροσφορές – Εναλλακτικές �ροσφορές  

Στο διαγωνισµό δεν γίνεται δεκτή αντι�ροσφορά και σε �ερί�τωση υ�οβολής της θα 

α�ορρί�τεται ως α�αράδεκτη. Ε�ίσης δεν γίνονται α�οδεκτές εναλλακτικές �ροσφορές α�ό τον 

ίδιο διαγωνιζόµενο. Σε �ερί�τωση ύ�αρξης �ερισσοτέρων της µιας �ροσφοράς α�ό ίδιο 

διαγωνιζόµενο, η ε�ιτρο�ή θα �ροβαίνει σε ακύρωση των υ�εραρίθµων �ροσφορών µε κλήρωση, 

�αρουσία του διαγωνιζοµένου. 

 

Άρθρο 12 

Ανακήρυξη µειοδότη  

Ανάδοχος της �αροχής υ�ηρεσιών ανακηρύσσεται αυτός �ου θα �ροσφέρει την 

χαµηλότερη τιµή , σε σχέση µε την τιµή του ενδεικτικού �ροϋ�ολογισµού της µελέτης της 

διακήρυξης . Εάν �ερισσότεροι του ενός διαγωνιζόµενου �ροσφέρουν την ίδια τιµή , διενεργείται 

κλήρωση µεταξύ τους .  

∆εν �αρέχεται η δυνατότητα κατακύρωσης του διαγωνισµού σε διαφορετικούς αναδόχους  .  

 Ο ανάδοχος του διαγωνισµού καλείται να �ροσέλθει στα γραφεία του Ν.Π.∆.∆. για 

υ�ογραφή της σχετικής σύµβασης . Εάν δεν �ροσέλθει µέσα σε αυτές τις �ροθεσµίες  για την 

υ�ογραφή της σύµβασης ή δεν �ροσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης , εφαρµόζονται γι’αυτόν  

οι �ροβλε�όµενες α�ό το Π.∆. 28/1980 κυρώσεις .  

  

Άρθρο 13 

Ενστάσεις  

Οι ενστάσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στο Ν.Π.∆.∆. ,  µέχρι και την 

ε�οµένη εργάσιµη ηµέρα α�ό τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Τα �ρακτικά του διαγωνισµού µαζί 

µε τις τυχόν ενστάσεις, για τις ο�οίες �ρέ�ει να λάβει αιτιολογηµένη α�όφαση η ε�ιτρο�ή , 

α�οστέλλονται για τον �ροβλε�όµενο έλεγχο νοµιµότητας 

 

Άρθρο 14 

∆α�άνες – Κρατήσεις  
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Ο ανάδοχος βαρύνεται µε την δα�άνη δηµοσίευσης της �ερίληψης της διακήρυξης στον τύ�ο και 

για τον λόγο αυτό θα �εριλαµβάνει στην οικονοµική �ροσφορά του σχετική δέσµευση για το 

σύνολο των δα�ανών δηµοσίευσης ανεξαρτήτως ύψους .  

Ατυχήµατα, ζηµιές, φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καµιά ευθύνη και 

υ�οχρέωση του Ν.Π.∆.∆.    Τον ίδιο βαρύνει και η κράτηση 8% φόρος εισοδήµατος για �αροχή 

υ�ηρεσιών  και κρατήσεις 1,5% υ�έρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ , 0,5% υ�έρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ  , 0,10% υ�έρ 

Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. ,χαρτόσηµο 3% ε�ί 0,10% της κράτησης Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. , ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% ε�ί 

3% του χαρτοσήµου ,   και θα �εριληφθούν στην �ροσφερόµενη τιµή α�ό τον ενδιαφερόµενο, 

ό�ως ε�ίσης και ο�οιαδή�οτε άλλη κράτηση �ου µ�ορεί να ορίζει  κάθε φορά η  ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 15 

Για ότι δεν �ροβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 28/1980 ,ό�ως τρο�ο�οιήθηκαν µε 

το Ν. 1416/1984 & του Ν.3548/07, του Ν. 3463/06, του Ν. 3852/2010 φεκ 87Α’, 

του α�ό 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος & του Π.∆ 237/86 ό�ως αυτό τρο�ο�οιείται. 

 

 

 

 

                                                                                                                Ρέθυµνο 01 / 08 / 2014 

 

 Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. 
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